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uvnitř najdete...
 Město rozdělí dotace
 Vznikne nová mateřinka
 Lidé pomohou s úklidem
 Radnice proti korupci

Město zveřejňuje smlouvy na internetu
České Budějovice, pravděpodobně jako první statutární město v České republice, zveřejňuje na svých
internetových stránkách www.c-budejovice.cz smlouvy, které úřad uzavřel na poskytování různých služeb.
Lidé v nové sekci nazvané Smlouvy, která se nachází na pravém okraji
webové stránky, naleznou smlouvy
rozdělené do dvou kategorií – dlouhodobé smlouvy a smlouvy uzavřené po 1. 1. 2011. Dokumenty jsou
umístěné přehledně v tabulce. Do
budoucna bude systém umět pomocí filtru hledat na základě klíčových
slov, typů smluv či formy plnění.
„Toto je první krok k tomu, aby se
magistrát mohl označovat zcela otevřeným úřadem, a to nejen proto, že
do něj vedou v úředních hodinách tři
vchody, ale vedou do něj nyní i vchody přes nejpoužívanější elektronické
médium, jakým internet bezesporu
je. Pro mnoho lidí to bude znamenat,
že již nebudou muset úřad navštěvovat, podávat zde žádost podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a poté si teprve pro kopii
smlouvy přijít,“ řekl na tiskové konferenci ke zveřejnění smluv primátor
Juraj Thoma.
Pověřený tajemník Václav Suchopár upozornil, že smlouvy uzavřené
s právnickými osobami od 1. ledna
2011 obsahují doložku týkající se
souhlasu se zveřejněním, která je
součástí smlouvy. U fyzických osob
je také tato doložka součástí smlouvy, ale smlouva bude zveřejněna
v upravené podobě a bez citlivých
osobních údajů.

Výjimkou ve zveřejňování jsou
smlouvy, které obsahují bankovní
či obchodní tajemství, nebo jsou jejich obsahem skutečnosti týkající se
autorského práva. Smlouvy jsou do
systému zadávány postupně podle
toho, jak jsou připraveny k archivaci. Ročně uzavře město přes 2800
smluv.

„Elektronizace veřejné správy
bude i nadále pokračovat. Rádi bychom do pololetí zavedli obdobné
zveřejňování jednání všech odborných komisí rady města, včetně zveřejnění prezenčních listin. Lidé tak
získají informace o docházce a činnosti komisí,“ podotkl Thoma.
Vedení města chce také zpřístup-

nit jednání rady města, které je neveřejné. Už nyní si lidé mohou přečíst zápisy z jednání. „V budoucnu
bychom rádi elektronicky vyřizovali
jednání rady města a zastupitelstva.
V té chvíli by byly zveřejněny i na
webových stránkách města. Šetřili
bychom tím i životní prostředí,“ doplnil Thoma.

Již 12. ročník Dnů slovenské kultury začal v pátek 18. února. Vyvrcholil v sobotu 26. února česko - slovenským radničním bálem. Město a další organizace nabídly lidem celkem 25 pořadů.
Na snímku insatlují vedoucí odboru kultury Iva Sedláková a Ema Majerová (vzadu) výstavu současných slovenských výtvarníků.
Foto Petr Zikmund

UPOZORNĚNÍ

pro rodiče dětí mladších 10 let
• Zápisy dětí mladších 10 let do cestovních pasů rodičů
bude možné provádět jen do 26. 6. 2011
• Od 27. 6. 2011 již nebude možné děti do
cestovních pasů rodičů zapisovat
• Platnost všech provedených zápisů dětí
v cestovních pasech rodičů končí 27. 6. 2012

• Od 27. 6. 2012 musí mít děti svůj vlastní cestovní pas

Město vykupuje pozemky pro Zanádražku
Pozemky pro výstavbu suchovrbenské Zanádražní komunikace v její čtvrté etapě, která skončí
v Mladém, vykupuje město.
„Zanádražní komunikaci jsme
vyhodnotili jako prioritní stavbu
města. Jihočeský kraj má již v rozpočtu na letošní rok pro tuto etapu vyčleněno 200 miliónů korun.
Doprovodné stavby jako jsou chodníky, osvětlení, případně cyklostezka, parkoviště u hřbitova v Mladém
jsou předpokládané ve výši přibližně

80 miliónů. Pokračujeme ve výkupu
pozemků. Jsem rád, že jsme zatím
nemuseli přistupovat k extrémům
ve formě možného vyvlastnění,“
vysvětlil první náměstek primátora
Miroslav Joch.
IV. etapa Zanádražní komunikace by se měla začít stavět koncem
letošního roku a měla by být hotová v roce 2014. „Uleví Novohradské
a Nádražní ulici, zejména potom
v prostoru nechvalně známého viaduktu,“ dodal Joch.

Nová šance
pro kulturu

Když Radovan Vítek
zatnul tipec
Sazce, měla
jsem z toho
škodolibou
radost. Tato
škodolibost
se mi vzápětí
vrátila
na Bazilice.
A nemyslím tím prostor v IGY,
ale prostor a na něj napojenou obecně prospěšnou společnost. Prostor, kde se dělala
skvělá kultura a lidé se zde, díky
lidem z „opéesky“, rádi setkávali. A tomu je teď konec. Ať si
nový majitel myslí, co chce, tu
oblíbenou atmosféru tam sám
nevytvoří.
Bazilika to měla od začátku
těžké. Měla mnoho odpůrců ve
veřejné správě, ať už na městě
či kraji. Odpůrců, jejichž odpor
pramenil z neschopnosti vnímat potřeby rozvoje kultury ve
městě a z osobních nenávistí
pramenících z nepochopení
a závisti. Boj o podporu byl tedy
vždy tvrdý, a i když se postupně finanční příspěvky snižovaly,
podařilo se za pět let vybudovat fungující instituci veleprospěšnou pro kulturu ve městě.
Nicméně se ukázalo, že kultura
a tvrdý byznys obchodních center se opravdu moc neslučují.
S faktem, že o.p.s. Bazilika
končí, jako město nic neuděláme. Měli bychom ale využít
toho, že zde pomohla nastartovat rozvoj alternativní kultury
na špičkové úrovni. Vytvořila se
atmosféra, která pomáhá kreativnímu myšlení, mladí umělci
mohli mít pocit, že tady o ně
stojíme. Doufám, že si tohle
všechno uvědomí i ti, kdo rozhodují o podpoře kultury. Tvůrčí
atmosféra a velkorysá nabídka
kvality pro všechny bude žít
s podporou města dál.
Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Soutěž „Recyklační alej“ zná již své vítěze Magistrát se připravuje

Vítěze tříměsíční soutěže spojené se vznikem Recyklační aleje,
která se nachází od září v Dukelské ulici, přijali v lednu zástupci
města a společnosti Eko – Kom.
„Každý měsíc byla vyhlášena
jedna otázka, ze správných odpovědí byli vylosováni výherci, kteří

obdrželi drobné dárky. V lednu
pak ze všech správných odpovědí byli vybráni dva výherci, kteří
získali úhradu za svoz domovního odpadu v Českých Budějovicích za rok 2011 pro celou jejich
domácnost,“ informovala mluvčí
magistrátu Jitka Welzlová s tím, že

Hlavní výhru v podobě úhrady svozu domovního odpadu v roce 2011 získala též rodina Marka Jandy (vpravo), kterému jednu z dalších cen
předal vedoucí odboru ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu Svatopluk Mika.
Foto Magistrát

i v letošním roce se lidé mohou těšit na soutěže.
Recyklační alej je první v České
republice. Její součástí je 20 laviček a nástěnka pro vzkazy, vše je
z recyklovaného plastu. Postupně se zde budou objevovat další
předměty z recyklátů.

Zleva stojící Lenka Pravdová, manažerka společnosti EKO-KOM, výherci Marek Janda a Eva
Porazilová s dětmi, Vladimíra Hrušková, vedoucí
správy veřejných statků, a v podřepu Svatopluk
Mika, vedoucí odboru ochrany životního prostředí.
Foto Magistrát

na březnové sčítání

Na letošní březnové sčítání lidu,
domů a bytů se připravuje také
českobudějovický magistrát. Ačkoliv garantem je Český statistický
úřad a sčítacími komisaři budou
většinou zaměstnanci České pošty, obecním úřadům vyplývá ze zákona řada povinností.
Magistrát tak například bude
zveřejňovat seznamy sčítacích komisařů. „Veškeré záležitosti, které
dostaneme od Českého statistického úřadu, jsme povinni vyvěsit
na naší úřední desce. Zveřejníme
tak například seznam sčítacích
obvodů i sčítacích komisařů. Budou obsahovat jméno, příjmení,
číslo průkazu a telefonické spojení. Lidé si tímto způsobem mohou
v případě pochybností ověřit, který
komisař k nim přijde,“ uvedl pověřený tajemník magistrátu Václav
Suchopár.
Sčítací listy, které lidé od komisařů získají, mohou odevzdat
buď jim osobně nebo na Českém
statistickém úřadu či na obecním

úřadě, tedy magistrátu. Ten musí
zajistit také elektronické připojení pro případ, že se lidé rozhodnou odevzdat archy elektronicky. „Předpokládám, že lidé, kteří
běžně využívají doma internet, tak
učiní z domova. Pro ty, kteří nejsou
připojeni a budou chtít tuto elektronickou službu využít, vyčleníme
radniční výstavní síň, kde bude
k dispozici několik chráněných počítačů s internetem,“ vysvětlil Suchopár.
Rozhodným okamžikem pro
sčítání bude půlnoc z pátku 25. na
sobotu 26. března 2011. Magistrát
se poté bude podílet na dodatečném sčítání v případě, že lidé například z důvodu dovolené či pobytu v zahraničí nebudou doma.
Suchopár také zdůraznil, že sčítání je ze zákona povinné. Fyzickým osobám, které nebudou spolupracovat a neodevzdají sčítací
archy, hrozí za přestupek pokuta
až deset tisíc korun. U právnických
osob to je až 200 tisíc korun.

N o v i n y č e s k o bu d ě j o v i c k é r a d n i c e

Přes dvacet miliónů na granty a příspěvky
Statutární město České Budějovice bude letos opět poskytovat z městského rozpočtu granty
a příspěvky.
„Pro letošní rok je v rozpočtu
vyčleněná částka ve výši téměř 21
miliónů korun. To považuji za velice dobrou zprávu,“ řekl první náměstek primátora Miroslav Joch.
Podle primátora Juraje Thomy je
hlavním cílem těchto dotací, aby
se lidé do dění ve městě aktivně
zapojovali.
Například na kulturu půjdou

čtyři milióny korun, což je stejná
částka jako loni. „V pěti vyhlašovaných opatřeních je novinka
v podobě multižánrového festivalu
s názvem Město v pohybu. Ten se
bude konat v termínu 20. června
až 15. srpna v historickém centru
města. Je ambicí výzvy, aby jednotlivé akce nabídly špičkovou
uměleckou kvalitu profesionálů,“
naznačila náměstkyně primátora
Ivana Popelová s tím, že na festival město vyčlenilo dotaci ve výši
jednoho miliónu korun.

„Na dotační program na podporu sociální oblasti půjde pět
miliónů korun,“ sdělil náměstek
primátora Petr Podhola. Na sport
město vyčlení 6 milionů 900 tisíc
korun. Na volnočasové aktivity
pak 800 tisíc korun.
„Podrobné informace k pravidlům, výzvám a termínům, kdy
budou přijímány žádosti o dotace, jsou k dispozici na webových
stránkách města www.c-budejovice.cz – v sekci Dotace,“ doplnila
mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

č.

oblast

1.

kultura

4 000

2.

cestovní ruch

1 750

3.

sport

6 900

4.

volnočasové aktivity

5.

sociální oblast

6.

životní prostředí

7.

památková péče

Celkem

Alokace na rok 2011 v tis. Kč

800
5 000
500
2 000
20 950

Výtluky postupně mizí
z komunikací

Zvýšená tvorba nebezpečných
výtluků na vozovkách vyvolává nespokojenost řidičů a velké množství permanentních požadavků na
jejich okamžité odstranění.
„Prakticky každodenně si lidé
v tomto ročním období oprávněně
stěžují na stav komunikací. I když
si uvědomujeme možný negativní přechodný dopad na obyvatele
v místě opravy, kvitovali jsme samozřejmě s povděkem návrh Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje spočívající ve výspravě havarijních úseků silnic v nočních hodinách,“ uvedl náměstek primátora

Kamil Calta s tím, že se jedná hlavně o úseky s enormním dopravním
zatížením, kde je oprava v denních
hodinách téměř nemožná.
„Harmonogram nemáme, protože není možné přesně určit,
kde se nám vlivem klimatických
podmínek vozovka poničí. Jsme
flexibilní a využíváme relativně
příznivého počasí,“ řekl k tomu ředitel českobudějovického závodu
Správy a údržby silnic Petr Brom.
Řidiči by měli dbát zvýšené
opatrnosti a věnovat svoji pozornost dopravnímu značení, které na
noční opravy výtluků upozorňuje.

Harmonogram mobilních sběrných dvorů

Náměstek primátora Petr Podhola promlouvá s budoucími prvňáčky při zápisech.

Foto Archív

K zápisům přišlo přes tisíc dětí

Úspěšné byly letošní zápisy
předškolních dětí do prvních tříd
základních škol, které zřizují České Budějovice. Letos se konaly
27. a 28. ledna.
„Snažil jsem se školy v době

zápisů navštívit. Musím konstatovat, že všude byly na velmi vysoké úrovni. Během dvou dnů přišlo
1113 dětí. Do prvních tříd by mělo
od nového roku nastoupit 844 žáků,
to znamená, že přes dvě stě dětí

Kultura v březnu

Radniční výstavní síň:
3.3. - 16.3. výstava prací žáků ZŠ Matice školské
18.3. - 3.4. uzavřena pro potřeby sčítání lidu
Výstavy v rámci Dnů slovenské kultury:
3.2. - 31.3. k.c. Bazilika - Judita Csáderová - Fotografie
19.2. – 4.3. J
 ihočeské muzeum, D+Gallery & AD 71 - Čas v súvislostiach Katarína Alexová - Fígerová a Milan Lukáč
20.2. – 20.3. Galerie Watzko - ILUSTRACE Alexandry Švolíkové
23.2. – 27.3. Galerie Nahoře - Slovensko - fotografie Borise Németha
23.2. – 31.3. Hotel Budweis - Slovenské dědictví UNESCO - fotografie

bude mít odklad. Stále to jsou ale
předběžná čísla a je možné, že ještě k nějakým pohybům dojde. I tak
jsme jako zřizovatel s počtem dětí
spokojeni,“ uvedl náměstek primátora pro školství Petr Podhola.

Odbor správy veřejných statků připravil ve spolupráci s firmou .A.S.A.
České Budějovice s.r.o. pro občany instalaci mobilních sběrných dvorů:
DATUM	STANOVIŠTĚ
5. 3.	sídliště Šumava, Máj jih – parkoviště před Albertem
v ul. M. Horákové
12. 3.
Kaliště – na návsi 9.00 – 12.00
		Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice
12.10 – 15.00
19. 3.	Rožnov – konečná MHD č. 2
26. 3.	Linecké předměstí – parkoviště na Plavské ulici
2. 4.	Nemanice – Opatovická u výměníku
16. 4.	Městská pam. rezervace a centrum – parkoviště na Mariánském náměstí
23. 4.
sídliště Máj sever – prostor před garážemi v ulici E. Rošického
14. 5.	Pražské sídliště – parkoviště u Juvelu (křižovatka ul. Průběžná
a Plzeňská)
21. 5.	Čtyři Dvory – u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách
a Na Zlaté stoce)
11. 6.
Suché Vrbné – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
18. 6.	Mladé – u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)
9. 7.	Husova kolonie – konečná MHD č. 16

České Budějovice obhájily členství

ve výboru Sdružení historických sídel

Jihočeská sekce Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, čítající celkem šestnáct měst, volila koncem ledna
své zástupce, kteří budou zastupovat jih Čech ve výboru sdružení v dalším volebním období.
Mezi nimi jsou opět i České Budějovice.
Zástupce jižních Čech do
předsednictva Sdružení bude volen na sněmu v Přerově v březnu
letošního roku. „České Budějovice už členy výboru v minulosti
byly a jsem ráda, že jsme jej obhájili. Po volbě se k nám připojí

ještě nově Český Krumlov a staronově také Soběslav,“ konstatovala náměstkyně primátora Ivana
Popelová s tím, že České Budějovice jsou rovněž regionální sekcí
nominovány do předsednictva.
Na sněmu se také očekává diskuze o budoucí koncepci
Sdružení, jehož hlavní náplní je
především Program regenerace
městských památkových rezervací a zón. „Program je základní
platformou Sdružení pro komunikaci s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj. Na
schůzce jsme se shodli, že pro-

gram musí být nosným pilířem,
ale měl by se vyvíjet dál. Jeho zaměření by se v budoucnu mohlo
také orientovat na oživení památek i venkovních prostor a celkový
vzhled městských památkových
rezervací či zón. Sdružení by také
mělo vyvíjet tlak na monitorování
ekonomického přínosu památek
pro rozvoj měst a tím i hospodářský rozvoj celého státu, aby mělo
v ruce dostatečný nástroj k prosazování finanční podpory obnovy památek. Ta zatím meziročně
ze strany státu neustále klesá,“
naznačila Popelová.
n á z o r y , k o m e n tá ř e

Novelu dokončíme na jaře letošního roku

Veřejnosti představilo v úterý 15. února město záměr postavit na
sídlišti Máj Komunitní centrum. Beseda s občany se uskutečnila
v Základní škole Máj II. V centru bude fungovat například mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko
primární prevence a terénní služby pro seniory. Měla by tu být
i služebna městské policie.
Foto Petr Zikmund

V současné době připravujeme návrh novely směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek, která se pravděpodobně
stane předmětem široké diskuze.
Dokončíme ji na jaře letošního
roku a po jejím schválení městskou radou nabude účinnosti.
Novela by měla aktualizovat
směrnici rady města č.9/2008 o
postupu při zadávání veřejných
zakázek a vychází z několika základních východisek. Tím hlavním je respektování současné
právní úpravy, příslušné legislativy, včetně dostupných sta-

novisek Úřadu pro hospodářskou
soutěž, judikátů a také evropské
právní úpravy. Svoji roli sehraje samozřejmě i vyhodnocení dosavadních zkušeností v zadávání veřejných zakázek na úrovni města, ale
i poznatků ostatních zadavatelů.
Neméně podstatné je východisko politické, tedy programová
shoda politických stran a hnutí
tvořící radniční koalici pro oblast
veřejných zakázek. Ta je definována požadavkem na vytvoření otevřeného a průhledného systému s
kompletním „životopisem“ všech
zakázek na internetu tak, jak je

zakotveno v koaliční smlouvě.
Zadávání zakázek má i svoji čistě administrativní stránku.
Mám na mysli například posloupnost jednotlivých kroků,
sledování lhůt, tvorbu dokumentů a zajištění archivace.
Praxe ukazuje, že zejména
v poslední době se formální
pochybení zadavatelů stávají
snadným předmětem útoků neúspěšných uchazečů. Proto se
principy novely směrnice dotýkají i této oblasti.
Kamil Calta
náměstek primátora

N o v i n y č e s k o bu d ě j o v i c k é r a d n i c e

Děti půjdou
Ulicemi města
do nové mateřinky
Nová mateřská škola vznikne
od školního roku 2011/2012 v Základní škole L. Kuby v Rožnově.
Děti tu budou mít k dispozici tři
třídy o celkové kapacitě 75 míst.
„Schválili jsme projekt, který
počítá s tím, že pro mateřinku
zrekonstruujeme prostory školní družiny tak, aby vyhovovaly
podmínkám pro předškolní děti.
Tím zajistíme adekvátní kapacitu
míst v mateřských školách, po
kterých je velká poptávka,“ sdělil
náměstek primátora Petr Podhola. Investice si vyžádá částku ve
výši 3,5 miliónů korun.

„Vznik nové školky jsme projednali na základě zpracovaného
výhledu předškolního vzdělávání,
který na základě demografického vývoje potvrdil, že současná
kapacita zřejmě stále není dostačující. Město v současné době
zřizuje 24 mateřinek, z nichž
15 jsou samostatné právní subjekty. Současná celková kapacita
je 2824 míst a ta se nyní zvýší na
2899 míst. Všechny kroky směřujeme tak, aby navýšení proběhlo
už od 1. 9. 2011, kdy by školka
mohla být zařazená do sítě,“ dodal Podhola.

Brožura usnadní orientaci
v sociální oblasti

Průvodce sociální oblastí města České Budějovice vyšel letos v šestitisícovém nákladu. Zájemci jej
dostanou zdarma u poskyPrůvodce sociální oblastí
tovatelů služeb i na radnici.
města České Budějovice
„Letošní
devadesátistránková
brožura po2011
drobně informuje o všech
fungujících
sociálních
službách na území města.
Jejich seznam je pro snadnější orientaci rozčleněn
podle cílových skupin - například služby pro osoby
v sociální krizi, děti a mládež, osoby se zdravotním
znevýhodněním, seniory a
osoby závislé na návykových látkách. Samostatnou
rubrikou je poradenství pro
všechny cílové skupiny a
prevence rizikového chování,“ přiblížil obsah náměstek primátora Petr Podhola.
U
každého
poskyTakto vypadá obal brožury.
tovatele
jsou
uvedeny
Foto Magistrát
veškeré
aktuální
kontakty, adresy,
seznam
lení dávek státní sociální podpory
poskytovaných
služeb
i z České správy sociálního zabeza nově i jejich loga. „Dále tady
pečení,“ doplnila Šárka Kovárnoobčané najdou obsáhlejší inforvá z odboru sociálních věcí.
mace z úřadu práce a jeho odděLesy a rybníky města Českých Budějovic

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny

ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 315 517, Fax: 387 315 531
Prodejna zajišťuje celoroční zpracování zvěřiny a ryb a následný prodej do obchodní sítě i drobným zákazníkům, sortiment tvoří čerstvé
sladkovodní ryby - kapr, pstruh, v sezóně i doplňkové ryby, dále čerstvá
i zamražená zvěřina.
Naší společnosti se podařilo získat Národní značku kvality potravin
Klasa a to pro výrobky kapr opracovaný, srnčí kýta a hřbet divočáka.
Čerstvou zvěřinu dodávéme v době jejího lovu, prodej živých ryb mimo
kapra probíhá od října do prosince. Živý kapr je k dispozici po celý rok.
Pondělí

-

13:00 - 17:00

Úterý

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Středa

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Čtvrtek

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Pátek

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Lidé pobírající dávky v hmotné
nouzi pomohou s úklidem města
Lidé pobírající dávky v hmotné nouzi budou pracovat pro
město. Věnovat by se měli například likvidaci černých skládek
a úklidu. Uvedla to mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.
Ze zhruba šesti set lidí oslovily pracovnice odboru sociálních
věcí prostřednictvím ankety 297
osob, které mohou prospěšné
práce vykonávat.
„Příjemným překvapením je,
že 189 z nich projevilo o práci
zájem. Zkusíme, jestli to bude
fungovat,“ podotkl primátor Juraj Thoma s tím, že organizace
práce pravděpodobně nebude
zcela jednoduchá.
„Takzvaný institut veřejné
služby začal fungovat v roce

2009. Týká se dlouhodobě nezaměstnaných pobírajících příspěvek na živobytí déle než půl
roku. Aby se u jednotlivce částka
3 126 korun nesnížila na úroveň
existenčního minima, musí odpracovat 20 hodin měsíčně. Jinak může počítat jen s dávkou
ve výši pouhých 2 020 korun.
Naopak, pokud k odpracované
době ještě deset hodin přidá,
získá 3 679 korun,“ vypočítal
možný výdělek pověřený tajemník Václav Suchopár.
Další potenciální pomocníci
se rekrutují z osob odsouzených
k veřejně prospěšným pracím.
Město v tomto smyslu uzavřelo
smlouvu s Probační a mediační
službou.

JÍROVCOVA

Jírovcova ulice v krátkém
úseku od Riegrovy k Baarovce (to byly starší ulice vedoucí
z Mariánského náměstí) se objevila na začátku 19. století pod
názvem Feldgasse - Polní ulice,
což vystihovalo ráz okolí. Na
rohu tehdejší Polní a Riegrovy
stál dům z roku 1819, ve kterém
v roce 1835 zařídil Jakub Wittner
hostinec, který se prokazatelně
už v roce 1843 nazýval Alžír. Polní ulice se postupně zastavovala
dále ve směru k Pekárenské, přičemž název Polní ustoupil a ulice se hovorově označovala jako
Na Alžíru nebo V Alžíru či v němčině Algiergasse. Až v roce 1875
byl úředně schválen název Jírovcova. To již také byla propojena
přes sady a Mlýnskou stoku, kde
se zbořily hradby a hradební věž,
s ulicí U Černé věže.

kem 20. století byla restaurace Alžír kulturním centrem části města
v okolí Jírovcovy ulice. Do historického jádra města a na Pražskou bylo poměrně daleko, takže
se v Jírovcovce vytvořila skoro
nezávislá městská čtvrť. V Alžíru
se hrálo české divadlo a působily zde různé zvelebovací spolky.
Traduje se, že v Alžíru účinkovala
také Ema Destinová. V Alžíru byla
též kovárna Františka Brabce,
bydlela rodina Císlerů aj. Dalším
významným kulturním centrem
byla restaurace Rychta. V ulici byl
ještě hostinec U Jabůrků. Na rohu
Jírovcovy a sadů bývala léta restaurace U Slovana, potom protivínská pivnice Ludvíka Vollbrechta a ještě krátce po roce 1945
U Slovanů (ne Slovanský dům, to
byl Armáďák).
Ve 20. století byla a stále je

zatklo gestapo. Budova druhého dnešního Gymnázia Jírovcova, jejíž půdorys ustupuje
z uliční čáry, byla postavena
v secesním stylu v roce 1910
podle projektu Josefa Pfeffermanna pro českou chlapeckou
a dívčí měšťanskou školu. Stavěla firma Bratří Kovaříků.
V sousedství Jírovcovy ulice byly a jsou školy ve Šrámkově ulici, bývalá česká reálka
a v Nové ulici obecná a měšťanská škola chlapecká. V Baarovce
ještě jazyková škola. Koncentrace českých škol naznačuje, že
okolí Jírovcovy ulice a většina
Pražského předměstí (kromě ulice 28. října) bylo převážně české.
V Jírovcově ulici bydlelo podle
stavu k 31. prosinci 1929 celkem
61 členů českobudějovického Sokola. Nejvíce v domě č. 4 – ban-

V původní Polní ulici nebylo
osvětlení a ani to nebyla pořádná ulice. Úsek ze sadů od Slovanů k Riegrově ulici byl např. vydlážděn až v roce 1913. Byla to
periférie, kde bylo večer a v noci
velmi nebezpečno, přepadávalo se, docházelo k loupežím a
snad i mordům. Na základě toho
vznikl termín „Alžír“. Zřejmě to
mělo souvislost s válkou v Alžíru
a přepadávání lodí piráty ve
Středozemním moři v letech
1832 až 1847.
Na konci 19. století a začát-

Jírovcova ulice ulicí žáků a studentů. Nejstarší je základní škola
na rohu Jírovcovy a Baarovy z let
1892 - 1893, původně pro české školy obecné a měšťanské.
Zajímavou budovu stavěla firma
Antonín Dvořák a Karel Fischer
z Prahy. Na rohu Jírovcovy
a Šrámkovy bylo postaveno v
letech 1902 až 1903 Jirsíkovo
gymnázium podle projektu Rudolfa Hlouška. Jeden čas to bylo
Gymnázium Karla Šatala, který bydlel na rohu Skuherského,
než ho při hodině v gymnáziu

kovní úředník Bohuslav Smetana,
stavitel August Teverný, profesor
Adolf Träger, obchodník František
Šubrt, prokurista Jaroslav Tuček
a manželky Marie Teverná a Terezie Šubrtová. Se Sokolem je také
spojen Adolf Novák a elektrozávod Nováků v Jírovcovce vlevo ve
směru Riegrova. Sokolové mimo
jiné zařídili v Alžíru budovu divadla
a letní scénu.
Komunikačním vrcholem Jírovcovky bylo období, kdy ulicí
jezdily do roku 1969 trolejbusy
a poté autobusy.

Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Dnešní otázka zní: Kdo to byl Jírovec ?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“
s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z lednového vydání je:
Provozní budova n.p. Pozemní stavby byla postavena v r. 1960.
Výhercem je: Milada Pospíšilová, Lidická 7, 370 01 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu
posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Rekonstrukce
krematoria

Výměnou kremační pece a kotlů, které vytápějí hlavní budovu na
hřbitově sv. Otýlie, pokračuje rekonstrukce krematoria. Investice
je ve výši 20 miliónů korun.
„S firmou, která opravy provádí, neustále koordinujeme provoz
krematoria. V současné době režim probíhá tak, že dva a půl dne v
týdnu se tu konají obřady. Na jarní
měsíce, kdy to počasí již dovolí,
jsme potom posunuli práce související se zateplením střechy a výměnou bočních skel. V této době
bude budova uzavřena a obřady
se budou konat v kapli. Ta však
nemá takovou kapacitu, a proto se
pokusíme práce co nejvíce urychlit,“ uvedl první náměstek primátora Miroslav Joch. Rekonstrukce
má být hotová v polovině roku.

Počátkem února měl v DK Metropolu premiéru balet Sen noci
svatojánské v podání baletního souboru Jihočeského divadla.
Na snímku z představení je Viktor Svidró (vlevo), Barbora Coufalová a Jakub Sadílek. Inscenace vyvolala u veřejnosti značný
ohlas.
Foto Petr Zikmund
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Do konce února darovali lidé lékárničky
Do konce února mohli lidé
v českobudějovickém Domově
pro seniory Máj odevzdat prošlou
autolékárničku. Část jejího obsahu poputuje do nemocnice Itibo
v Keni. České Budějovice se tak
připojily k akci Adry, která sběr
autolékárniček organizuje.
„Mám radost z toho, že se našli
ti, kterým není lhostejný život lidí
vzdálený tisíce kilometrů odsud.
Původní termín k odevzdání lékárniček byl do konce ledna, ale
mimořádný ohlas veřejnosti sbírku

prodloužil o měsíc. Lidé donesli na
recepci zatím sto prošlých autolékárniček, které pracovníci Adry již
odvezli. Sbírka by mohla pokračovat i v březnu,“ řekl náměstek primátora Petr Podhola.
Nemocnice Itibo využije chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál jako jsou obinadla,
fáče, gázové čtverce, náplasti
a trojcípé šátky. Ostatní věci, například nůžky, léky, desinfekce,
zaškrcovadla a roušky, nemohou
být bohužel dále použity.

Statutární město České Budějovice vykoupí
v lokalitě SuchéVrbné
garáže s pozemkem
v osobním vlastnictví.
V případě Vašeho zájmu doručte nabídku obsahující jméno, adresu a parcelní číslo nemovitosti na adresu:
Magistrát města České Budějovice, majetkový odbor,
nám. Přemysla Otakara II.
č. 1, 2, 370 92 České Budějovice.

Pracovnice recepce Domova pro seniory Máj Věra Jiráková přijímá autolékárničku.
Foto Petr Zikmund

Další informace na tel. č.:
386 802 407

Slavie se uchází
18. ledna
o Cenu Petra Parléře = 18 dětí
České
Budějovice
uspěly
v 9. ročníku originální soutěže českých měst a architektů o Cenu Petra Parléře a půjdou do ní s přestavbou historické budovy DK Slavie.
Společnost Petra Parléře organizuje každoročně soutěže architektů na řešení městských prostor.
Pro letošní rok vyhlásila témata veřejná prostranství a budovy ve
veřejné správě, historické budovy
a koupaliště.
„V kategorii historické budovy jsme se Slavií uspěli, což nás
samozřejmě velmi těší. Soutěž

poskytuje městům každoročně možnost získat profesionálně
zpracovanou
architektonickou
studii na zvolené téma. Nyní tedy
Společnost Petra Parléře osloví
architekty z celé republiky, a pokud se jim námět bude líbit, můžeme se dočkat nejen studie nové
podoby tohoto domu, ale třeba
i nových názorů, jak jej provozovat,“ poznamenala náměstkyně
primátora Ivana Popelová s tím, že
představou města je vrátit do Slavie spolkový, kulturní a společenský život v plném lesku.

Akumulační nádrže úpravny vody Plav, zásobující město České
Budějovice pitnou vodou, prošly pravidelnou údržbou.

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r.o.
Harmonogram mobilních sběrných dvorů na
měsíc únor a březen
26.2.
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.

sídliště Vltava – parkoviště u zastávky MHD Otavská
sídliště Šumava, Máj jih – parkoviště před Albertem
v ulici M. Horákové
Kaliště – na návsi 9.00 – 12.00
Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ
Třebotovice mezi 12.10 – 15.00
Rožnov – konečná MHD č. 2
Linecké předměstí – parkoviště na Plavské ulici

Firmám, podnikatelům
a veřejnosti nabízíme širokou
nabídku doplňkových služeb.
Reklamní služby:
n 
pronájem venkovních reklamních ploch
na vozidlech MHD
n 
reklama v interiéru vozidel MHD
Prodej nafty:
prodej pro firmy i soukromé osoby

n

Mytí vozidel:
autobusy, nákladní vozidla a návěsy
n dodávková a osobní vozidla
n čištění interiérů vozidel
n mytí motorů
n

Jsme tu pro Vás: tel. 724 976 885, 387 004 602
Service for the Future

www.asa-cz.cz

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

Servis vozidel:
servis autobusů, nákladních a
dodávkových vozidel
n opravy klimatizací
n antikorozní ochrana vozidel
n

Nepravidelná doprava
na objednávku:
n zájezdy
n školní výlety
n
reklamní jízdy historickým trolejbusem

Celkem osmnáct dětí, jedenáct
děvčátek a sedm chlapečků, se
18. ledna 2011 narodilo v českobudějovické porodnici. Byl to po delší
době rekordní počet dětí narozených za jeden den. Českobudějovická matrika doposud registrovala patnáct nejvíce narozených dětí
za jeden den, a to z 9. dubna 2009.
Statistika si s českobudějovickou
nemocnicí zahrála i 11. ledna, kdy
se narodilo 11 dětí.

Radnice
bojuje
proti
korupci
České Budějovice se staly vůbec prvním krajským
městem, které se připojilo
k projektu Města - obce - bez
korupce. „Tím, že jsme se
přihlásili k protikorupčnímu
projektu nevládní organizace
Oživení, plníme další ze slibů,
které současné vedení města
Budějovičákům před volbami
dalo,“ sdělil primátor Juraj
Thoma. Doplnil, že boj s tímto
nešvarem, který nekontrolovaně prorůstá do všech sfér,
myslí Budějovice naprosto
vážně.

Řídící výbor
integrovaného
plánu rozvoje
města radní
rozšířili

Radní schválili personální obsazení řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje města, který
navrhuje konečnou podobu zmíněného plánu, posuzuje a navrhuje změny a předkládá je poté zastupitelstvu. Jde o dohlížecí orgán
nad realizací tří integrovaných plánů města České Budějovice.
„Je složen z primátora a jeho
náměstků, předsedy finančního
výboru, tajemníka a vedoucího
odboru cestovního ruchu. Nově
jsme jej rozšířili o důležité partnery
z Jihočeské univerzity, dopravního
podniku a zástupce opozičních
stran,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová.
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Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu:
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

